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Aanwezig 
- Nadine De Wispelaere 
- Piet Laureyns 
- Sona De Vriendt 
- Chris Van Kerckvoorde 
- Sara Ryckaert 
- Febe Wytynck 
- Kristl Van der Meulen 
- Karel Verjans 
- Marc Vandenbulcke 
 
Verontschuldigd 
- Laurence Ghys 
- Lieve De Graeve 

 

Agenda: 

 Installeren van de nieuwe schoolraad 
o Secretaris (Kristl Van der Meulen): 

- Verslag maken en eerst naar Nadine en Karel sturen 
- Informatie opvragen aan Karel, ouderraad… 
- Alle documenten goed bewaren 

o Voorzitter (Nadine De Wispelaere): 
- Agenda maken en delen 
- Vergadering leiden 

 

 Nieuws uit de school 
o Terugblik op het voorbije schooljaar 

 
o Nieuw schoolreglement 2021 – 2022 (zie bijlage ‘MLER_167_Model van schoolreglement 

gewoon lager onderwijs’) 
- Exemplaar van de koepel, zij maken blauwdruk (wordt door de meeste scholen gebruikt). 

Er zijn stukken om aan te passen naar jouw school (daar zijn er geen nieuwigheden). 
Wel nieuwe zaken bij wat reeds voorgedrukt stond. 

- Doorsnee ouder leest dit niet volledig of begrijpt het niet: best wat in snoeien, maar dit is vrij 
moeilijk (veel moet er in). 
 Tekst wordt opgesteld door juristen van het Katholiek Onderwijs. Zij raden aan om er niet aan te 
komen.  
 Je moet het niet zien als leesdocument, maar als naslagwerk/om dingen op te zoeken. 
 Los daarvan is er ook een schoolbrochure, zorgvisie  dit is meer leesvoer. 

  



- We bekijken wat nog aangepast kan worden (Marc en Piet geven feedback) 
 zaken die dubbel staan, link of verwijzing toevoegen (naar visieteksten, brochure, katholieke 
diagloogschool…) 
 er staan termen/zaken in die moeilijk te begrijpen (sanctioneren, herstelgericht werken, no 
blame methode…), belangrijk dat alle zaken rond pesten in de verf worden gezet. 

- Goedkeuring schoolbestuur nodig voor september: Karel past aan en stuurt nog eens door. 
- Update: het schoolreglement is bijgewerkt na tips en de leden hebben hun goedkeuring gegeven. 

 
o Nieuw arbeidsreglement 2021 – 2022 

- Dit komt er aan, er is een beetje achterstand 

- Bedoeling: in september een stuk invullen (wij krijgen model) 

- Voor gesubsidieerden  

 
o Voorstellen lestijdenpakket  schooljaar 2021 – 2022 (zie bijlage ‘lestijdenpakket De Lieve 2021-

2022 (1)’) 
- Begin juli pas definitief aantal uren, moeilijk om puzzel zo te maken. Een aantal eventuele uren werden 

reeds geschrapt. Toch een extra klas maken om de klassen zo klein mogelijk te houden. 

Schoolbestuur koopt uren? 

 niemand is gewonnen met een klas van ±29 

 brengt zichzelf in evenwicht bij telling van februari (dan worden er weer meer lln. geteld) 

- 3C: er werden reeds sollicitaties gedaan en iemand gekozen (TAO moet worden aangevraagd) 

- Zorg van Hilde valt deels weg omdat ze 4/5 opvult (minder mogelijkheid om te vervangen) 

- Bewegingsopvoeding: 2u te kort om 16 klassen gymmen te geven 

- ICT: meer uren werden beloofd, meer nieuws begin juli 

- Karen: iets minder uren, werkt meer op niveau schoolgemeenschap 

- Fleur vervangt Ilse (afwezig wegens ziekte) 

- Ook Hildegard is langdurig ziek en wordt vervangen 

- Lokalen voor 16 klassen is puzzelen, op termijn worden verschillende denkpistes bewandeld! 

 we groeien naar 3 klassen/leerjaar, dan moeten we werken met een stop op ons aantal 

(20 tot max. 25 lln. / klas  hangt af van grootte van lokaal) 

 
o Prioriteitenplan schooljaar 2021 – 2022 (zie bijlage ‘prioriteitenplanning De Lieve schooljaar 

2021 2022 (1)’) 
1) We werken al een tweetal jaar met ZILL, nieuwe leerplan in katholiek onderwijs. 

Ons rapport sluit daar niet meer bij aan. We hebben dit schooljaar al een studiedag gehad, leerkrachten 

werden bevraagd, kernteam kwam samen… Volgend jaar trekken we dit het hele jaar door zodat dit in juni 

klaar is en we dit in september 2022 kunnen gebruiken. Alle leerjaren tegelijk.  

2) Door corona geen onderwijsinspectie/doorlichting, we deden dit wel (online) vrijwillig om te weten waar we 

staan, tips te krijgen… We hebben er veel uitgehaald: bv. sterk bezig op vlak van visie. 

Tip: de voorbije 4 jaar veel veranderd op snel tempo (leren leren, frans…) volgend jaar staan we op de rem 

en kijken we achterom. Is alles wat we veranderd hebben goed verankerd? Moeten we zaken bijsturen? …? 

Sinds proefdoorlichting zijn we daar ook al wat mee bezig tijdens studiedag, PV… 

3) 3-sporenbeleid en minicontracten: een manier om met grote diversiteit in de klas om te gaan en dit toch te 

controleren. CEGO staat ons hierbij bij. We hadden al studiedag. Er volgt nog uitleg tijdens PV, 

hospiteerbeurten, klasbezoeken… 

Zodat het voor alle leerkrachten, leerlingen, ouders… duidelijk is en er lijn zit in onze lessen. 

Korte uitleg: 

 3-sporenbeleid: leerlingen worden onderverdeeld in 3 groepen: 

- lln. die onmiddellijk aan de slag gaan 

- lln. die eerst instructie volgen en dan aan de slag gaan 

- groepje dat bij de juf aan de slag gaat: miniklas (maar moeten later ook alleen) 

Lln. schalen zichzelf in of leerkracht kiest, leuke naam voor de groepen, groepen visueel aan bord, wie doet 

wat, lln. weten waar ze moeten zitten, wat ze moeten doen… 



 Minicontract: in het begin van de dag krijgen ze alle instructies, nadien gaan ze zelf aan de slag op hun 

tempo, ze kiezen zelf welke volgorde…  

4) Jaarthema ‘spel en plezier’ (werktitel): leren spelen op de speelplaats, omgaan met de dieren in de 

boerderij… 

 
o Nascholingsplan schooljaar 2021 – 2022 (zie bijlage ‘Navormingen 2021-2022 - Blad1 (1)’) 

- Is nog groeiend 

- Bedoeling is dat iedereen een nascholing volgt 

- CEGO wordt als goed ervaren (wel duur) 

- De nascholingen in groep: overeenkomstig met de prioriteiten + welzijn van leerkrachten 

 
5) Nieuws uit de ouderraad 
- Strapkilometers doorheen het jaar: dit werd afgerond op het schoolfeest met fluofoto’s. 

Ouderraad heeft het één en het ander kunnen schenken. 

+ Maandag 28/6 komt de ijskar naar school als beloning voor de strapkilometers. 

- Tutti Frutti is na de krokus door school gedaan omdat ouders niet meer zelf mochten komen, 

morgen krijgen de kinderen een zakje snoep als afsluiter. 

- Wandeling in de kerstvakantie 

- Posterbeurs 

 Er werden heel wat leuke dingen gedaan (ondanks corona). Bedankt! 

 
6) Nieuws uit het schoolbestuur 
- Tevreden over de gang van zaken en de vooruitzichten die er zijn. 

- De muur en de brandtrap: laatste rechte lijn om deze af te breken en een hekken te installeren. 

- AGION-dossier raampartijen in de gang van L2-3 vernieuwen. 

 
7) Data vergaderingen volgend schooljaar  
- Donderdag 30 september 2021, 20u (met een drankje als het live kan) 

- Dinsdag 1 februari 2022, 20u 

- Dinsdag 21 juni 2022, 20u 

 
8) Varia 
- Leren leren: in hoeverre werd dat veranderd/aangepast?  

Het gevoel is er nog dat de stap naar het middelbaar zeer groot is. 

Er werd al veel aangepast, we zijn ermee bezig.  

Indien nodig kunnen we het er volgend jaar weer over hebben, maar het verschil zal merkbaar/zichtbaar zijn. 

- Schoolfeest werd enthousiast onthaald. 

- Gezinsbond: jongere gezinnen/kinderen aanspreken na Corona 

 12 augustus première van voorstelling 

 eventueel organiseren met ouderraad, eventueel in de kerk van Waarschoot 

- Hoe zit het met de stand van zaken i.v.m. eventuele verandering schooluren? Proces heeft de nodige tijd 

nodig, we wachten tot Domino aangeeft dat ze kan aansluiten + is er een meerkost voor de ouders in de 

opvang?  Even afwachten en van daaruit de puzzel verder maken. 

 


